


Ter dankbare herinnering aan 

GEERTRUIDA MARIA HUJSKEN 

Z ij werd geboren te Lattrop 27 lllaart J 903 
en is overleden in de rust van Christus te 
Denekamp 12 april 1975. Vanuit de St. Nico
la askerk hebben we haar te rusten gelegd op 
het r.k. kerkhof te Denekamp 16 april 1975. 

Tante Truike was een opmerkelijk persoon 
voor de velen die zij langs haar levensweg 
ontmoette. Zwak van li chaam leerde zij met 
haar scherpe geest haar plaats in het leven 
aanvaarden. Zij stelde zich ter beschikking 
van iedereen en haar plezierig karakter bezorg
de haar altijd druk werk. Door haar diep in
zicht werd ze het middenpunt van de mensen 
om haar heen. Zij kon zich daarom dienstig 
maken of dat nu was als familienaaister of 
plaatsvervangend moeder van een druk gezio. 
Steeds milder en wqzer kon zij in benijdbare 
tevredenheid genieten van haar levensavond 
btj familie en in het bejaardenhuis. Zo toon
de zij ons dat het van minder belang is wat 
een mens doet of welke functie een persoon 
vervult dan wel hoe en op welke manier we de 
levensomstandigheden benutten waarin we leven. 
Tante Truike, we zijn U dankbaar. U hebt 
vee l betekend voor talloze mensen. Wij voel
den ons onmachtig om U die dank te tonen 
omdat U zo weinig nodig had . We voelden 
o ns ook zo onmachtig in de laatste weken 
van Uw ziekte. We leerden dat sterven een 
gedeelte is van het leven en dat iedere mens 

dat toch alleen moet doen. Daarom verwon
derde het ons n iel' dat U die grote menselijke 
eenzaamheid als het ware zelf afsloot op zater
dag, Uw Moed ergodsdag, Uw Mariaverering 
was immers de konkrete vorm van het boven
en buitenmensclijke in het leven. 

Wij bidden en vertrouwen dat U met Maria's 
voorspraak de rust in Christus, die U mee_r 
en meer verlangde nu hebe bereikt. 

Uw herinnering en voorbeeld blijven bij ons. 

Voor Uw deelneming ondervonden tijdens 

de ziekte en na het overlijden van onze 

beminde zuster, schoonzuster en tante, 

betuigen wij U onze hartelijke dank. 

FAMILIE !-!UISKEN 

DENEKAMP, april 197.'i 

Brinkstraat 57 

J. Benneker, Koster, Denekamp 


